
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang pada dasarnya segala 

tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang 

ada hal tersebut sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang -undang dasar 

1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara 

hukum.
1
 Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk 

tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma 

yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.
2
  

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas 

hukum (rechtstaat), maka pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

beserta Ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan 

menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan 

tersebut.
3
 

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa 

sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara 

yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal 

dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan 

dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 
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khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang 

menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia 

dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara 

manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada 

hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang 

berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.
4
 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan bagian 

terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati 

ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-

sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan 

hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak 

dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi 

kehidupan manusia, maka upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan 

yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada 

kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang 

melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang 

dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan 

denda.  

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan 

masyarakat secara keseluruhan, maka upaya Konservasi Sumber Daya Alam 

                                                             
4
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya.  



 3 

Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban 

Pemerintah serta masyarakat. Peran serta rakyat akan diarahkan dan 

digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil 

guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan 

penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.
5
 

Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan 

sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga 

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan 

masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 

Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya 

saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi
6
 

mengenai Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa tersebut selama ini 

banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah 

sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab,
7
  sehingga kerusakan dan 

kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk 

menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung 

dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi 

sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan 
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mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu 

sendiri. 

Indonesia menyimpan banyak keanekaragaman jenis satwa liar, namun 

juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan jenis 

satwa yang cukup tinggi. Daftar panjang tentang satwa liar yang terancam 

punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa 

liar di habitat aslinya. Seperti Harimau Sumatera, Badak Bercula Satu, Anoa, 

Burung Cendrawasih, Gajah Sumatera, Harimau Jawa, dan masih banyak lagi 

satwa-satwa yang hidup di daratan, perairan, dan di udara yang terancam 

punah. 

Banyak hal yang menyebabkan tingginya ancaman kepunahan dari 

jenis satwa liar tersebut. Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa 

tersebut adalah aktivitas manusia, terutama kawasan hutan di konversi untuk 

tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan 

pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya.
8

 Lahan 

habitat alami satwa liar yang kemudian menjadi korban. Kondisi ini di 

perparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di 

berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendah nya tingkat 

pengawasan dan penegakkan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa 

liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya perburuan dan 

perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis 
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satwa liar, di tambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa 

yang sangat langka. 

Dalam rangka mengupayakan konservasi terhadap satwa liar yang  

dilindungi dibentuklah Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di bawah 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati (BKSDA). Pembentukkan BKSDA terkhusus 

dalam upaya pengawasa, pengendalian, perdagangan dan peredaran   satwa 

liar yang dilindungi. 

Satwa liar telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya 

hampir punah. Hal ini membuat Pemerintah menerbitkan peraturan 

perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannnya. 

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
9
 yang 

mana Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam 

dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka, 

serta ekosistemnya. 

Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain 

Undang-undang No. 5 Tahun 1990, antara lain : 

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan 
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Satwa yang Dilindungi atas perubahan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata 

Usaha Pengambilan atau Peredaran atau Penangkapan Tumbuhan dan 

Satwa Liar 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  

Pemanfaatan Jenis dan Tumbuhan 

Peraturan-peraturan tersebut di atas mengatur semua jenis satwa 

langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun 

yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, di karenakan satwa langka tersebut 

sudah hampir punah, di habitat aslinya sudah jarang ditemui. Dengan adanya 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah ditetapkan mana yang disebut 

satwa langka yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara oleh manusia.
10

  

Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi 

pelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara 

ilegal berdasarkan berbagai fakta yang di temukan dilapangan kebanyakan 

adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa 

liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih di perdagangkan secara 

bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia.   

Banyak nya satwa liar yang dipelihara, dimiliki ataupun 

diperdagangkan merupakan satwa yang tergolong dilindungi atau yang 
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termasuk hampir punah. Tingginya peredaran ilegal satwa-satwa liar yang 

dilindungi dikarenakan penjual ataupun pengusaha hanya melihat dari segi 

keuntungan ekonomi dari satwa yang diperdagangkan tetatpi kurang 

memperhatikan dari segi kelangsungan kelestarian dari satwa tersebut. 

Seharusnya kita menjaga dan melindungi sumber daya alam yang telah 

ada seperti satwa dan yang lainnya, keprihatinan akan keberadaan satwa-satwa 

yang dilindungi di Indonesia yang terancam punah akibat dilukai, dibunuh, 

serta diperdagangan secara ilegal, padahal sudah jelas ditentukan dalam pasal 

21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi : 

Bahwa setiap orang dilarang untuk 

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan 

hidup. 

2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan 

satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. 

3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. 

4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-

bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari 

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
11
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5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan,  menyimpan atau 

memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. 

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu 

maupun diperdagangkan, namun pada kenyataannya di lapangan masyarakat 

masih saja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara bahkan 

memperniagakan satwa yang dilindungi. Seperti salah satu kasus yang terjadi  

Burung dilindungi diamankan Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA Riau di 

Jalan Lintas, 14 ekor Burung Cangak _(Ardea sp.)_ diamakan oleh Polisi 

Kehutanan Balai Besar KSDA Riau di Jl. Lintas Pekanbaru-Lipat Kain pada 

tanggal 12 Februari  2019. Burung dilindungi yang termasuk keluarga Kuntul 

tersebut sedang dijual di pinggir jalan oleh seorang pemuda bernama Dani 

warga Desa Kampung Pinang, Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar. Saat 

diintrogasi petugas, yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa satwa ini 

merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-undang. 

Petugas segara mengamankan satwa sekaligus memberikan sosialisi dan 

pemahaman kepada penjual dan beberapa masyarakat yang berada di sekitar 

kejadian.  

Sebelumnya juga telah diamankan 18 ekor Burung dengan jenis yang 

sama pada Senin, 11 Februari 2019 di Jl. Lintas Pematang Reba, Kec. Rengat 

Barat, Kab. Indragiri Hulu oleh Petugas Bidang KSDA Wil. I Balai Besar 

KSDA Riau. dan saat ini satwa tersebut telah dilepasliarkan ke satu kawasan 

konservasi yang merupakan habitatnya pada tanggal 13 Februari 2019 oleh 

Petugas Bidang KSDA Wil. I Rengat. Sedangkan keempat belas satwa yang 
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ditemukan di Kab. Kampar saat ini berada di kandang transit satwa Balai 

Besar KSDA Riau untuk observasi sebelum dilakukan tindakan konservasi 

lebih lanjut demi kelestariannya.
12

     

Sebagian masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi 

dan yang tidak dilindungi. Perilaku manusia ini yang dapat mengancam 

kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi 

tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka 

ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa 

langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, 

ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian 

satwa tersebut dari kepenuhan. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa 

langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nanti nya 

karena keserakahan manusia dalam mengambil keutungan dari yang 

diperolehnya.  

Dalam hal ini tentu saja sangat menarik untuk diteliti, oleh karena itu 

dibuatlah sebuah penelitian Skripsi dengan judul “TINJAUAN  TENTANG 

LARANGAN MEMPERDAGANGKAN SATWA LIAR YANG 

DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 

TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 

HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Balai Besar Konservasi Sumber 

Daya Alam Riau)” 
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B. Batasan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang diatas, oleh karena cakupannya terlalu 

luas maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak menyimpang 

dari pembahasan. Dalam penelitian ini akan dibahas yang berhubungan 

dengan bagaimana tinjauan tentang larangan memperdagangkan satwa liar 

yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Balai Besar 

Konservasi Sumber Daya Alam Riau), serta apa saja hambatan pemerintah 

dalam menanggulangi masalah perdagangan satwa liar yang dilindungi.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat 

ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan tentang larangan memperdagangkan satwa liar yang 

dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Balai 

Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau)? 

2. Apa saja hambatan pemerintah dalam menanggulangi masalah 

perdagangan satwa liar yang dilindungi ?  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana tinjauan tentang larangan memperdagangkan satwa liar 

yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Studi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau).  

b. Untuk mengetahui apa saja hambatan pemerintah dalam 

menanggulangi masalah perdagangan satwa liar yang dilindungi. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang Bagaimana tinjauan 

tentang larangan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi 

berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Balai Besar 

Konservasi Sumber Daya Alam Riau), dan apa saja hambatan 

pemerintah dalam menggulangi masalah perdagangan satwa liar yang 

dilindungi. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pembaca dalam rangka studi penelitian 

yang berhubungan dengan penulisan ini, sebagai tambahan 

pengetahuan bagi para pembaca khususnya masyarakat baik dosen, 

karyawan ataupun mahasiswa di  lingkungan universitas khususnya 

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik serta untuk mendapatkan 

data atau bahan yang sesuai dengan masalah pokok penelitian, maka penulis 

menggunakan metedologi penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. 

Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan 

langsung ke lapangan dengan mengumpulkan data primer untuk menjawab 

permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan alat pengumpul data 

berupa wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, 

artinya menggambarkan mengenai bagaimana tinjauan tentang larangan 

memperdagangkan satwa liar yang dilindungi berdasarkan undang-undang 

nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Studi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya 

Alam Riau. 

3. Sumber Data 

Sesuai dengan metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini menggunakan sumber data antara lain data primer dan data 

sekunder
13

 : 

 

                                                             
13

 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30. 



 13 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan yang 

berhubungan dengan bagaimana tinjauan tentang larangan 

memperdagangkan satwa liar yang dilindungi berdasarkan undang-

undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (Studi Balai Besar Konservasi Sumber Daya 

Alam Riau). 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang 

membahas mengenai bagaimana tinjauan tentang larangan 

memperdagangkan satwa liar yang dilindungi berdasarkan undang-

undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (Studi Balai Besar Konservasi Sumber Daya 

Alam Riau), serta artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti 

berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili 

keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan penelitian.
14

 

Teknik sampling yang digunakan penulis adalah purposive 

sampling yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang sering 

digunakan dalam penelitian. Secara bahasa purposive berarti sengaja, jadi 
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kalau sederhana nya purposive sampling berarti teknik pengambilan secara 

sengaja. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan 

diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri. Dalam penelitian ini 

yang akan menjadi populasi adalah :  

a. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan 

b. Bagian Data dan Humas Balai Besar KSDA yang berjumlah 2 Orang 

c. Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA yang berjumlah 3 Orang  

d. Masyarakat Pedagang Pasar Palapa Pekanbaru yang berjumlah 13 

Orang   

Tabel I.1 

Jumlah Populasi dan Sampel 

No. Responden Populasi Sampel 

1. Kepala Seksi Perencanaan, 

Perlindungan, dan Pengawetan 

1 Orang 1 Orang 

2. Bagian Data dan Humas Balai Besar 

KSDA Riau 

2 Orang 2 Orang 

3. Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA 

Riau 

3 Orang 2 Orang 

4. Pedagang Pasar Satwa yang Dilindungi 13 Orang  3 Orang 

 Jumlah 19 Orang 8 Orang 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana 

dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-

gejala spontan yang terjadi saat itu.
15

 

b. Wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to 

face), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 
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masalah penelitian kepada seorang responden.
16

 Dalam penelitian ini 

peneliti akan mewawancarai :  

1) Ujang Holisudin, S.Hut. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan 

dan Pengawetan  

2) Dian Indriati, S.H. Bagian Humas  

3) Hariska Putra, Bagian Data dan Humas  

4) Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA Riau 

5) Masyarakat Pedagang Pasar Palapa Pekanbaru 

c. Tinjauan pustaka, yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

d. Kajian perpustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan 

dengan studi pustaka bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-

undangan yang relavan dengan permasalahan dan studi dokumen. 

Sumber sekunder yaitu buku-buku, literatur-literatur ilmu hukum serta 

tulisan-tulisan yang ada hubungan dengan penelitian ini. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dimengerti dan diinterprestasikan. Dalam penelitian ini, 

digunakan metode kualitatif. Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah 

untuk memperoleh pemahaman pengembangan teori, dimana analisis ini 

dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan 

melakukan pendekatan secara umum dari tujuan penelitian. Kemudian 
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pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruahan hasil 

pembahasan atau analisa data yang telah di lakukan. 

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode 

indukasi. Metode indukasi (Dedukatif) yaitu suatu yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip 

khusus menuju penulisan umum. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Tulisan ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM   

Tinjauan umum berisikan tentang Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian, yang terdiri dari  Sejarah Singkat Balai Besar 

Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Daftar Pegawai/Karyawan 

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Struktur 

Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 

Tugas dan Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 

Riau. 
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BAB III TINJAUAN TEORITIS  

Menggambarkan tentang Pengertian Konservasi, Tujuan dan 

Manfaat Konservasi, Cara-cara Konservasi, Pengertian Satwa dan 

Jenis-Jenis Satwa yang Dilindungi dalam Undang-undang, dan 

Ketentuan Hukum Tentang Pelestarian Satwa Langka.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis membahas tentang: 

1. Bagaimana tinjauan tentang larangan memperdagangkan satwa 

liar yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Studi Balai Besar Konservasi Sumber Daya 

Alam Riau). 

2. Apa saja hambatan pemerintah dalam menanggulangi masalah 

perdagangan satwa liar yang dilindungi. 

BAB V PENUTUP  

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang di 

ambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. 

 DAFTAR PUSTAKA  

 LAMPIRAN 

 

 

 

  

 

 


